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Patrícia Durães fala sobre o projeto que coordena e o evento que prepara para julho 
   
Desde o fim de 2001, Patrícia Durães desenvolve um programa integrado com o Clube do 
Professor. Patrícia é mulher de Adhemar Oliveira, o 'senhor cinema' de São Paulo, proprietário do 
Espaço Unibanco de Cinema e sócio de Leon Cakoff, leia-se Mostra Internacional de Cinema São 
Paulo, no Unibanco Arteplex. Há anos, desde que Adhemar e ela integraram o grupo fundador do 
Espaço Unibanco carioca, Patrícia se dedica a projetos de formação de público que têm como 
alvos preferenciais o professor e o aluno.  
   
Tem a ver com a própria formação dela como educadora. Patrícia quer que a escola venha ao 
cinema. Com esse objetivo, ela criou em 1985 no Rio e desenvolve desde 1993, em São Paulo, o 
Projeto Escola no Cinema. Patrícia busca agora patrocínio para o 1.º Festival Escola no Cinema, 
que pretende realizar em julho. "A idéia é reunir de 20 a 30 filmes inéditos, promover debates e 
recuperar algumas obras antigas, tudo de forma a proporcionar opções de lazer para professores 
e alunos, que sejam baseadas na diversidade", ela explica. Essa questão da diversidade é 
fundamental. Quase toda a produção infanto-juvenil consumida hoje nos cinemas brasileiros tem 
a chancela de Hollywood. Patrícia quer revelar outros olhares.  
   
Ela se orgulha de dizer que Linéia no Jardim de Monet foi visto por quase 50 mil alunos em três 
meses; que Central do Brasil, de Walter Salles, teve um público maior ainda, 60 mil; e Kiriku e a 
Feiticeira, que iniciou as atividades do projeto em 2000, foi um sucesso que se repetiu durante 
todo o tempo em que o filme do francês Michel Ocelot sobre a cultura africana esteve em cartaz 
no Espaço. O programa faz em média 120 mil espectadores por ano, atingindo também 
Uberlândia, Porto Alegre, Santo André, São Bernardo e Volta Redonda. Desde que iniciou o Projeto 
Escola no Cinema, no Rio, Patrícia sempre teve um filme preferido para esse tipo de atividade. É O 
Balão Vermelho, o poema do francês Albert Lamorisse, de 1956, sobre um menino que foge à 
banalidade do seu cotidiano por meio do fascínio que o balão do título exerce sobre ele. "O Balão 
é um filme que me encanta", ela confessa. Os olhos iluminam-se ao falar da beleza, da pura 
poesia.  
   
Há cinco anos, em 1998, Patrícia conseguiu trazer o filme de Lamorisse a São Paulo. Desenvolveu 
uma série de atividades ligadas ao tema do ar. Partiu da física para levar, por meio de instalações 
criadas pelo artista plástico Guto Lacaz no Espaço Unibanco, as crianças a mergulhar no universo 
da poesia. Há tempos ela tenta adquirir esse filme para suas atividades no Projeto Escola. "Já 
tentei entrar em contato com a família do Lamorisse, mas sempre me informam que eles não têm 
interesse em repor o filme em circulação. Criam todo empecilho para impedir que isso ocorra. 
Este ano, já decidi: quando formos a Cannes, em maio, para o festival, Adhemar e eu, vou correr 
atrás desses direitos”. 
   
Nestes anos todos de atividades com professores e alunos, Patrícia, que já foi, ela própria, 
professora de música (flauta), conseguiu desenvolver vínculos que lhe permitem, hoje, possuir 
1.500 escolas no mailing do Espaço Unibanco. A maioria delas é de São Paulo, algumas poucas 
são de cidades próximas. "Nosso objetivo é sempre oferecer atividades de lazer que possam 
contribuir para o enriquecimento artístico e humano desses grupos”.O projeto com o Clube do 
Professor realiza sessões semanais, sempre aos sábados, às 11 horas, nas salas do Espaço e do 
Arteplex. Os do Escola no Cinema escolhe temas que visam a contribuir para o resgate da nossa 
história, tendo o cinema como via. Com isso, efetua-se um investimento na formação cultural de 
alunos e professores, estimulando a maior freqüência em atividades artísticas. "Apostando na 
integração de linguagens, Escola no Cinema procura sempre correlacionar as áreas do 
conhecimento em suas propostas. Busca, com o auxílio de diversas formas de leituras, contribuir 
para a formação de um espectador crítico e atuante na sociedade”. 



Para este ano, Patrícia pretende trabalhar, na Escola no Cinema, com os novos filmes de Alain 
Fresnot e João Moreira Salles, Desmundo e Nelson Freire. Está fascinada pelo documentário de 
João: "Além de ter seqüências musicalmente muito ricas, ele possui uma ética muito rigorosa na 
relação com o biografado", diz. Neste quadro, o festival de cinema, em julho, será a cereja no 
bolo de Patrícia. Inscrito nas leis Rouanet e Mendonça, o projeto está orçado em R$ 461 mil. 
Patrícia ainda não pensou nos filmes. Pretende justamente usar o quadro do próximo Festival de 
Cannes para selecionar, dentro da extensa produção mundial colocada à venda no mercado, os 
títulos alternativos que a distribuidora Mais Filmes, de Adhemar Oliveira e Leon Cakoff, gosta de 
trazer para o Brasil, obviamente, voltados ao seu alvo, o público infanto-juvenil.  
   
Ela poderia recorrer, quem sabe, a parceiros tradicionais nos projetos do Espaço Unibanco e do 
Unibanco Arteplex, como o próprio Unibanco e a BR Distribuidora. Mas Patrícia quer diversificar as 
parcerias. "Acredito que esse tipo de atividade deva interessar a fábricas e distribuidores de 
brinquedos, a editores de livros infantis e juvenis e a empresas da área de informática”.O negócio 
é conversar (pelo fone 3266-5115) para incrementar o 1.º Festival Escola no Cinema.   
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